
Stanovisko petičního výboru č. 5
„k povodním“

Letos  v srpnu  nás  postihly  dvě  mimořádné  povodně,  při  obou  došlo  k zaplavení
Havlíčkovy kolonie a části Mladého, tj. území které mělo být ochráněno protipovodňovými
opatřeními plánovanými městem v roce 1999. Díky aktivitě občanů a části zastupitelů nedošlo
k vybagrování  parku podél  Malše,  tj.  vytvoření  pravobřežní  bermy.  Je třeba  zdůraznit,  že
plánovaná  berma  podél  Malše  by  nezměnila  průběh  ani  jedné  z povodní,  jenom by dnes
některé domy podél nábřeží měly narušenu statiku nebo by již neexistovaly.

Díky aktivitě občanů a části zastupitelů byl sice zmařen návrh bermy, ale bylo také
vynuceno zpracování variantního návrhu protipovodňových opatření, se kterým vyslovili
souhlas  jak ekologové,  tak i  Povodí  Vltavy.  Součástí  tohoto návrhu již  není  kontroverzní
berma. Primátor města by měl přestat s obviňováním občanů a zeptat se sám sebe, proč nechal
variantní návrh protipovodňových opatření v šuplíku.  Petiční výbor odmítá osobní útoky a
hledání viníků za každou cenu. Chceme, aby byly racionálně analyzovány srpnové události a
hledány cesty, jak minimalizovat škody při opakování podobné situace.

Během obou  povodní  na  Malši  jsme  si  uvědomili,  jak  fatálně  je  záplava  svázána
s vypouštěním vody z vodního díla Římov a také, jak rychle nastupuje povodeň na Malši po
vydatné srážce v jejím povodí. Z těchto faktů se dnes musí odvíjet naše první úvahy o proti-
povodňové ochraně. 

Je zřejmé, že nezbytně potřebuje posílit systém včasného varování, tj. urychlit přenos
informací  o  srážkách v povodí  a  tím i  očekávaných průtocích  na Malši  a  Vltavě.  Otázka
manipulace vodního díla Římov, i když jak víme není určeno k ochraně před povodněmi, by
neměla zůstat stranou preventivních opatření. Možnost úpravy manipulačního řádu tak, aby
při extrémní srážce docházelo k předvypouštění nádrže, musí být otevřeně a věcně diskuto-
vána. Systém včasného varování by měl být posílen také na úrovni  informování občanů.
Redaktoři rádia Faktor nemohou svými zprávami nahradit pravidelnou informaci krizového
štábu o vývoji situace, zajišťovanou např. přímými vstupy primátora nebo jeho mluvčího. 

Průběh povodně v Havlíčkově kolonii 8. i 13. srpna ukázal, že ve shodě s povodňo-
vým modelem vybřežuje Malše nejprve nad Malým jezem a natéká do Dukelské ulice a do
Mlýnské stoky a odtud zatápí celou čtvrt. Berma podél Malše by tedy sama o sobě nemohla
zmenšit zaplavení Havlíčkovy kolonie a Mladého. V souladu s variantním návrhem podpo-
rujeme ochranu čtvrti proti nátoku vody z prostor od Malého jezu. 

Jsme  si  vědomi,  že  žádná  technická  opatření  nejsou  samospasitelná  a  každá  další
povodeň je může překonat. Na extrémní povodně musíme být lépe připraveni. Musíme mít
včasné a srozumitelné informace o srážkách a očekávaných průtocích, abychom mohli všichni
včas a účelně ochránit svůj majetek. 

V Č.Budějovicích, dne 20. září 2002
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